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Forslag 
om sammenslåing av

Vestfold Orienteringskrets
og

Telemark Orienteringskrets
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Arbeidsgruppen har bestått av :

Egil Ronæss
Porsgrunn O-lag og leder av Telemark O-krets

Britt Fossøy
Notodden O-lag og rekrutteringsleder i Telemark O-krets

Anne Lindalen Stenerud
Orienteringslaget i Tønsberg og Omegn (OTO) og leder av Vestfold O-krets

Ole Petter Ruud
Horten OK og teknisk leder i Vestfold O-krets

Arbeidsgruppens mandat :
Gruppen har arbeidet etter mandat fra felles lagledermøte høsten 2012 om videre 
vurdering i forhold til sammenslåing av Telemark og Vestfold O-kretser

Arbeidsgruppens visjon :
Forslaget skal sikre en robust og effektiv organisajon til glede og støtte for alle o-
klubber og o-løpere i Telemark og Vestfold

Arbeisgruppe
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Innledning

• Dette dokumentet skal benyttes som grunnlag for videre vurdering
og avstemming i forhold til sammenslåing av Telemak O-krets og 
Vestfold O-krets

• Dokumentet er ikke komplett i alle forhold, men er så langt det 
grunnlag vi kan legge frem for tingene i Vestfold og Telemark 2013

• Dokumentet kan og bør benyttes for diskusjon i o-klubbene før 
tingene i 2013

• Dokumentet vil følge sakspapirene til kretstinget og innkallingen vil 
inneholde en kort beskrivelse og henvising til dette dokumentet
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Forslag til nytt navn :
Vestfold og Telemark Orienteringskrets

Forslag til ny logo :
Telemark inkluderes i Vestfolds logo 

Forutsetter at kronen fjernes og eventuelt erstattes av et nøytralt symbol
Telemark legges inn i rammen
Logoen er ny, digitalisert, kompakt og lett å oppdatere

Nytt navn og ny logo
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Nøkkeltall Telemark Vestfold

Areal (km2) 15.315 2.216

Antall innbyggere 170.000 (100.000 i Grenland) 231.000

Antall aktive o-løpere (2011 tall) 891 1160

Antall o-klubber (2010 tall) 14 + HC 17

Sammenligning av kretsene
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Status på samarbeid per 2012
Arbeidsområder Felles aktivitet Telemark Vestfold Samarbeid

Rekruttering Ikke samarbeid Rekruttering skjer i klubbene Rekruttering skjer i klubbene 0% 

6-12 år Felles o-troll leir Klubb arrangementer Klubb arrangementer 50%

13-16 år MOT TV
Felles plan

Fullstendig samkjøring Fullstendig samkjøring 100%

17-20 år Nytt forsøk i 2013? InTeam
Samarbeid fra 2013

Vestfold Orientering
Samarbeid fra 2013

5%

Terminliste Godt innarbeidet rutine, 
men med mulighet for 
effektivisering

Felles koordinator Felles koordinator 95%

KM Felles arrangement og 
felles regler

KM klasser også for 40+ (5 
årsklasser)
Superkrets-mester

Medaljer opp til 21 år 99%

TD Ikke samarbeid Vurdere å utveksle TD 
mellom kretsene?

Vurdere å utveksle TD 
mellom kretsene?

0%

Kart Ikke samarbeid Noe å lære av hverandre? Noe å lære av hverandre? 0%

Administrasjon Utveksler informasjon 
sporadisk

Alle styrereferater ligger på
hjemmesiden

Alle styrereferater ligger på
hjemmesiden

5%
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Mulige positive effekter
• Det kan være mulig å effektivisere organisasjonen slik at vi bruker mindre tid på

administrasjon og mer tid og ressurser på aktiviteter i klubbene og felles 
arbeidsgrupper.

• Ny måte å jobbe på, mer aktivitetsfokus og mindre adminstrasjon

• Det blir lettere å fatte beslutninger. I dag behandles saker på felles klubbledermøte 
selv om dette møtet ikke er beslutningsdyktig. Deretter må kretsene tilbake til sine ting 
for å vedta formelle endringer. Det skaper unødvendig tung saksgang. Gjelder 
hovedsaklig KM-endringer, men vil også gjelder andre forholder dersom samarbeid 
utvikles uten sammenslåing.

• Lettere å skaffe tillitsvalgte i en større medlemsmasse

• Selvgående arbeidsgrupper kan virke motiverende og stimulere til økt aktivitet

• MOT TV er eksempel på en slik selvgående arbeidsgruppe med forankring i styret. 
Juniorsamarbeid vil være tilsvarende.
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Mulige ulemper

• Kretsstyret kan få mindre nærhet til klubbene 

• Det blir større reise-avstand for kretsmøte-deltakere.

• Reiseutgifter må dekkes for styremedlemmer og dette vil derfor utgjøre en større post på budsjettet

• Det kan bli mer arbeid på hvert styremedlem / tillitsvalgt

• Det kan bli vanskeligere å skaffe tillitsvalgte

• Sammenslåing kan gi en sentralisering i området Grenland-Larvik med etterfølgende mindre aktivitet i utkanten 
(nordre Vestfold og indre Telemark)

• Mindre styring fra kretsen kan medføre problemer dersom en arbeidsgruppe ikke fungerer

• Antall delegater på Forbundstinget er kretsleder pluss % andel av medlemsmasse i kretsen
-> Det vil si at felles krets mister en representant på Forbundstinget

• Mister en stemme på Kretsledermøte, ettersom kretsledere reduseres fra to til en

• Mulig redusert støtte fra forbundet ettersom vi søker som en og ikke to kretser
-> nye retningslinjer for støtte fra forbundtet, ikke lett å vite hvordan dette slår ut for samlet krets

• Mulig at prosessen vil ta fokus vekk fra forbundets rekrutteringssating en periode (NOF’s bekymring)
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Organisering

Styreleder

Nestleder
m/ ansvar for felles 

rekrutterings-
prosjekter
og tur-O

Terminlisteansvarlig
og

Cup-koordinator
Aktivitetskoordinator Økonomiansvarlig Teknisk leder

Sekretær
Og

Web-ansvarlig

Aktivitetsgrupper:
O-troll

MOT TV
Junior

Sykkel-O
Ski-O
Pre-O

Kartråd
TD gruppe

Valgkomite

Revisorer

Egen organisasjonsplan finnes som vedlegg
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Retningslinjer
• Styret består av 

– Leder
– Nestleder
– Terminlisteansvarlig
– Aktiviteskoordinator
– Økonomiansvarlig
– Teknisk leder
– Sekretær og web ansvarlig

• Alle velges som frivillig, det legges ikke opp til belønning
• Leder og nestleder skal representere hvert sitt fylke
• Styret skal ha minimum to represenanter fra hvert fylke
• Kjønnskvotering er regulert i loven
• Det skal velges to vara til styret, en fra hvert fylke
• Vara skal stille på styremøtene for å sikre kontinuitet
• Styremøte en gang i kvartalet eller etter behov
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Aktivitetsgrupper
• Aktivitetsgruppene skal arbeide selvstendig

– Utarbeide årsplan (innen 1. desember)

– Søke styret om økonomisk støtte (innen 1. desember)

– Levere aktivitetsrapport til styret (innen 15. oktober)

• Alle grupper bør ha minimum to representanter fra begge fylker, men dette 
vil være avhengig av behov

• Hver aktivitetsgruppe må beskrive sitt mandat og sine konkrete oppgaver
• Beskrivelse av arbeidsgruppene inkluderes i dokumentet ”Instrukser og 

retningslinjer for kretsen”
• Medlemmer til aktivitetsgruppene utnevnes av klubbene og inngår ikke som 

en del av valget til kretsen
• Det vil si at det er klubbene som bestemmer hvilke aktivitetsgrupper som 

skal få suksess og fremdrift
• Leder i en aktivitesgruppen har møterett, men ikke møteplikt og ikke 

stemmerett i styret
• Leder i hver aktivitetsgruppe rapporterer til aktivitetskoordinator i styret
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Dokumentstyring

• Følgende må oppdateres
– Kretsens lovverk
– Kretsens instrukser og retningslinjer
– Kretsesns organisasjonsplan
– Hjemmesiden må oppdateres med nytt navn
– Logo må oppdateres

• Navne-endring sendes til
– Brønnøysundregistret
– Orienteringsforbundet
– Norsk Idrettsforbund
– Bankforbindelser
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Økonomi

• Det er ikke satt opp økonomiske argumenter for denne 
sammenslåingen

• Tabellen viser nøkkeltall for de to kretsene i 2011

172.127,-
+60.000,- **)
=232.127,-

109.790,-158.539,-201.222,-
+ 65.915,- *)
=267.137,-

Telemark

175.870,-24.848,-68.534,-93.809,-Vestfold

EgenkapitalÅrsresultatSum utgifterSum inntekterNøkkeltall

*) Overføring fra TIK ved nedlegging av Vestmar O-lag

**) Gave fra o-sportens venner
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Økonomi

• Arbeidsgruppen anbefaler at begge kretser setter inn sin 
egenkapital til felles disposisjon av styret

• Dersom det ved utgangen av 2013 er differanser større 
enn 50.000,- skal differansen settes på et eget fond til 
disponering av klubbene i det aktuelle fylket

• Fondet skal forvaltes av styret og klubbene i det aktuelle 
fylket kan søke om støtte til aktivitet inntil fondet er brukt 
opp.

• For å sikre tilstrekkelig økonomi det første året (2014) 
skal klubbavgiften være 40,- per medlem over 12 år

• Avgift baseres på medlemmer (ikke aktive medlemmer) 
registrert i Idrettsregistreringen 2013
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KM og medaljer

• KM regler må forenkles og samkjøres
• Følgende kompromi anbefales:

– KM medaljer til følgende klasser
13-14 / 15-16 / 17-20 og 21-39 deretter 5-årsklasser

– Det skal ikke være annen premiering i disse KM 
klassene (dette med unntak av 13-14 år og 15-16 år som skal 
ha 1/3 premiering)

– Super kretsmester utgår
– Vestfold vandrepokal gjøres om til felles vandrepokal
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Tidsplan

• Forslag sendes  til klubbene innen 15/1 2013
• Forslaget legges inn i sakspapirene til kretstingene 

– Telemark har kretsting 06.02.2013
– Vestfold har kretsting 28.02.2013

• Det skal være 2/3 flertall for at tinget kan vedta forslaget
• Kun klubber med mandat i henhold til kretsens lov kan stemme
• Dersom forslaget vedtas skal hver krets utnevne to medlemmer til

valgkomiteen på tinget i 2013
• Valgkomiteen må deretter arbeide med organisasajonsplan frem 

mot konstituerende årsmøte
• Konstituerende årsmøte skal samfalle med felles terminlistemøte 

høsten 2013
• Nytt styre velges på konstituerende årsmøte
• Ny felles krets kan da etableres fra 01.01.2014
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Til slutt.......

Er mulighetene større enn risikoen,
eller er det motsatt?

Arbeidsgruppen ber om respekt for at vi har 
søkt å fremlegge et balansert forslag

Nå er det klubbenes valg..
...og dette er vårt felles mål!


